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Atos do Executivo

DECRETO Nº 176, DE 09 DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre a intervenção na gestão da Saúde Pública do Município de Contagem, a cargo do Instituto de Gestão e Humanização – IGH, com vistas à preservação e 
continuidade dos serviços essenciais de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e pronto atendimento, e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍ PIO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial as que lhe conferem  o inciso VII do art. 92 e o §3º do art. 129 da Lei 
Orgância Municipal, o art. 14 da Lei Municipal nº 4.713/2014 e o art. 25 do Decreto Municipal nº 151/2017, visando assegurar a continuidade e efetividade dos serviços 
de saúde no âmbito do Município de Contagem, atualmente sob regime de contrato de gestão com o Instituto de Gestão e Humanização - IGH, e, ainda:
Considerando a obrigação do Poder Público de preservar direitos fundamentais individuais, sociais e coletivos, referentes à vida e à saúde, na forma do art. 23, II c/c art. 
30, VII da Constituição da República de 1988;
Considerando que o art. 197 da Cosntituição da República de 1988 prevê serem de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fi scalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física 
ou jurídica de direito privado;
Considerando que o Poder Público e os prestadores de serviços de saúde devem, com igual urgência, adotar medidas para preservar a saúde e a vida de todos os profi s-
sionais considerados essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública, nos termos do art. 3º-J, caput, da Lei Federall nº 13.979/2020;
Considerando que a Lei Orgânica Municipal assegura à Administração Pública o direito de intervir na execução do contrato de prestação de serviços, quando ocorrer 
infração de normas contratuais e regulamentares, particularmente no caso em que o estabelecimento ou serviço de saúde (...) se tornar indispensável à continuidade 
dos serviços (art. 129, §3º); 
Considerando que a atenção secundária e terciária da Saúde Pública Municipal  (UPA’s, hospital municipal e maternidade) encontra-se, desde o ano de 2018, sob gestão 
executiva da Organização Social contratada com fundamento na Lei Municipal nº 4.713/2014, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 151/2017;
Considerando que tanto o art. 14 da Lei Municipal nº 4.713/2014 quanto o art. 25 do Decreto Municipal nº 151/2017 expressamente conferem ao Poder Executivo 
Municipal a prerrogativa de intervir na organização social, na hipótese de comprovado risco quanto à regularidade dos serviços transferidos ou ao fi el cumprimento das 
obrigações assumidas no contrato de gestão;
Considerando que o gerenciamento da saúde pela Organização Social foi analisado tanto pela Controladoria Geral da União, quanto pela Controladoria Geral do 
Município, havendo, ambos os órgãos de controle, emitido pareceres técnicos desabonadores da execução contratual pela Organização Social, com apontamentos de 
irregularidades nos processos de despesas e de qualidade do serviço ofertado à população;
Considerando que a atual gestão municipal, ao tomar conhecimento desses relatórios, tem se esforçado em adotar medidas de saneamento da execução e de controle 
interno pertinentes ao Contrato de Gestão, atuando em conformidade com o princípio da legalidade para garantir da manutenção do serviço público de saúde muni-
cipal, como evidenciam (i) o teor do Decreto Municipal nº 077/2021, que instaurou Comissão Extraordinária da Saúde Municipal; (ii) as diversas reuniões participadas 
com representantes do Ministério Público Estadual, a Contratada e os profi ssionais de saúde; (iii) os diversos ofícios de requisições de informações, dados e documentos 
dirigidos à Organização Social;
Considerando que a Administração Municipal, desde o início deste mandato, tem atuado dentro dos limites legais e contratuais frente às crises operacionais surgidas 
no âmbito da saúde, como expressam os 15º e 16º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão, que conferiram à Organização Social adiantamento de recursos fi nanceiros 
para pagamento de parcelas em atraso devidas aos médicos;
Considerando os atrasos de pagamentos pelo IGH no setor de materiais e insumos médico-hospitalares, levando a Secretaria de Saúde a adotar medidas urgentes de 
requisição administrativa junto a fornecedores, sob risco de desabastecimento e descontinuidade do serviço público;
Considerando que o agravamento operacional desses riscos é de conhecimento amplo, havendo sido realizada audiência pública para tratativa do assunto, com partici-
pação de representantes do Poder Executivo Municipal, do Poder Legislativo Municipal, do Ministério Público da Saúde e da Organização Social (IGH);
Considerando que todos os fatos narrados nos itens anteriores caracterizam justo receio de interrupção do atendimento de saúde no âmbito do Município pelas 5 
(cinco) UPA’s, pelo Hospital Municipal e pela Maternidade Municipal, todas sob a gestão do IGH (Instituto de Gestão e Humanização), bem como a necessidade de 
apuração de possíveis faltas contratuais cometidas e o conteúdo dos relatórios dos órgãos de controle interno federal e municipal;
Considerado o disposto nos art. 58, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, aplicável, no que couber, por força do art. 116, aos convênios, ajustes e instrumentos congêne-
res, aí incluídos os contratos de gestão, segundo o qual a Adminsitração Pública tem a prerrogativa de, nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens 
móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contra-
tado, bem como na hipótese de rescisão do contrato; 
Considerando que o artigo 15, inciso XIII, da Lei Nacional nº 8.080/1990 prevê que, para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de 
situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar 
bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas;
Considerando que o estado de calamidade nacional e a crise generalizada da Saúde Pública decorrentes dos efeitos da pandemia da COVID-19 reforçam o dever da 
Administração Pública de adoção imediata de medidas efetivas de enfrentamento às situações de risco à vida, à saúde e a ordem pública;
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ASSINATURA DIGITAL

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada a intervenção da Administração Pública do Município de Contagem sobre a Organização Social Instituto de Gestão e Humanização – IGH sig-
natária do Contrato de Gestão nº 108/2018, abrangendo as atividades e serviços de saúde nas Unidades de Pronto Atendimento: Vargem das Flores, Sede, Ressaca, 
Petrolândia e JK, bem como do Complexo Hospitalar – Hospital e Maternidade Municipal de Contagem/MG.
Art. 2º A intervenção do Poder Público Municipal objetiva garantir a continuidade da prestação de serviços de Assistência à Saúde pela Organização Social, dar condi-
ções à apuração de irregularidades praticadas no âmbito do Contrado de Gestão, bem como aplicar efi cazmente verbas públicas municipais, visando verifi car quais as 
medidas de ordem técnica, administrativas, jurídica e fi nanceira serão necessárias para a prestação do serviço de assistência à saúde.
Art. 3º A Intervenção do Poder Público Municipal vigorará pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação deste Decreto, podendo, no entanto, ces-
sar antes de seu termo, desde que garantido o restabelecimento adequado dos serviços de saúde, bem como a condições desejáveis na prestação dos demais serviços 
hospitalares e de saúde.
Art. 4º Para os fi ns deste Decreto, será nomeado um Interventor que responderá diretamente ao Poder Executivo Municipal, e que exercerá, para todos os fi ns, atos 
típicos de administração do Instituto de Gestão e Humanização - IGH, em substituição aos atuais administradores, que fi cam, a partir da ciência deste ato afastados de 
suas funções junto à Organização Social.
§1º O Interventor terá plenos poderes de direção e administração do IGH, incluindo, mas não se limitando, aos bens, contratos, serviços, pessoal, estando investido das 
atribuições destinadas à consecução do objeto deste Decreto, podendo praticar todos os atos de gestão necessários ao desempenho das funções da intervenção.
§2º Será constituída pelo Interventor, mediante Portaria, Equipe de Apoio para atender às necessidades de gestão, a ser composta preferencialmente por servidores 
públicos efetivos, comissionados ou temporários do quadro amplo de pessoal do Município de Contagem/MG, observadas as normas incidentes sobre a matéria, no que 
couber. As atribuições da Equipe de Apoio serão defi nidas na mesma Portaria.
§3º O Poder Executivo colocará à disposição da intervenção os servidores indicados para a composição da Equipe de Apoio, a fi m de que exerçam as atribuições desig-
nadas pelo Interventor.
Art.5º O Interventor  deverá apresentar, sempre que solicitado, à Chefe do Poder Executivo Municipal, relatório de atividades, sem prejuízo de comunicação a qualquer 
tempo de apontamentos irregulares porventura evidenciados.
Art. 6º A Assembleia Geral, a Presidência, o Conselho de Administração, a Superintendência, as Diretorias e os demais órgãos deliberativos, de gestão, execução ou 
aconselhamento da Organização Social, no âmbito do Contrato de Gestão nº 108/2018, fi cam imediatamente desabilitados de prerrogativas, poderes, competências, 
atribuições e prática dos atos de gestão inerentes às respectivas investiduras, que fi cam, desde logo, atribuídas ao Interventor, respeitada abragência da intervenção.
§1º A desabilitação a que se refere o caput não desonera os responsáveis pela gestão do Instituto de Gestão e Humanização -IGH de responsabilidades decorrentes da 
execução do contrato de gestão, até o momento da intervenção. 
§2º A critério do Interventor, poderá ser mantida a estrutura administrativa, no todo ou em parte, do quadro da Organização Social, a fi m de que continue atuando na 
execução do Contrato de Gestão nº 108/2018.
§3º A partir da publicação do presente Decreto Municipal, qualquer ato praticado pelos então ocupantes dos cargos e funções mencionados no caput será considerado 
nulo, sem prejuízo da adoção de medidas de responsabilização decorrentes.
Art. 7º No exercício de suas atribuições caberá ao Interventor a prática de todo e qualquer ato necessário ao atendimento do objetivo da Intervenção, destacando-se:
I – assumir a gestão da Organização Social signatária do Contrato de Gestão nº 108/2018 e de seus respectivos objetos e atos jurídicos conexos;
II – ocupar temporariamente ou requisitar bens, serviços e pessoal, cabendo, quando se tratar de servidor municipal, solicitá-los às repartições públicas municipais 
competentes. 
III – gerir todos os recursos fi nanceiros destinados à administração dos equipamentos de saúde, podendo, para isso, abrir, fechar e movimentar contas bancárias, de 
preferência com a segregação da operacionalização fi nanceira da intervenção;
IV – movimentar, admitir e demitir toda a estrutura de pessoal abrangida pelo Contrato de Gestão nº 108/2018, incluindo-se o quadro do órgão executivo, de colabora-
dores, de empregados, de prestadores de serviços, bem como gerenciar de forma irrestrita a administração de pessoal dos equipamentos de saúde;
V – requisitar da Organização Social, ou providenciar internamente, toda e qualquer documentação, dados técnicos ou informações obrigatórias, assim como o inventá-
rio dos bens e equipamentos das unidades de saúde abrangidas pelo Contrato de Gestão nº 108/2018;
VI – requisitar, aos responsáveis pela gestão do IGH até a intervenção, aos empregados e aos contratados, livros contábeis e fi scais e documentos pertinentes à Organi-
zação Social no âmbito do Contrato de Gestão nº 108/2018;
VII – receber recursos materiais e serviços do Município de Contagem/MG, que auxiliem na execução das atividades dos equipamentos de saúde, aplicando recursos em 
contas específi cas, sempre que repassados fora do âmbito do Contrato de Gestão;
VIII – adotar quaisquer medidas de ordem técnica, administrativa, jurídica e fi nanceira necessárias ao restabelecimento das unidades de saúde;
IX – fi rmar contratos, convênios, acordos, ou qualquer outro instrumento congênere com pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado;
Parágrafo único O Interventor assumirá todos os poderes de representante superior da Organização Social, bem como aqueles atribuídos à Assembleia, Presidência, 
Conselho de Administração, Superintendência, Diretorias e demais órgãos de deliberação, direção, administração, execução e gestão no que diz respeito ao Contrato de 
Gestão nº 108/2018, enquanto perdurar a intervenção.
Art. 8º Os processos de compra, contratação de serviços e os de admissão e demissão de pessoal obedecerão aos Regulamentos Internos já instituído pela Organização 
Social, desde de que não desatendam aos princípios da Administração Pública incidentes.
Parágrafo único. Constatada a inexistência de regulamentação geral ou específi ca para os processos de despesas e contratação de pessoal, assim como inconformidade 
dos dispositivos em vigor com os princípios da Administração Pública incidentes, caberá ao Interventor:
I - adotar critérios objetivos e impessoais motivados no ato respectivo, a fi m de dar resolutividade às necessidades que se apresentarem, podendo se valer das normas 
legais vigentes aplicáveis à Administração Pública Municipal como fundamento para o ato;
II - determinar a elaboração de ato normativo interno simplifi cado que atenda aos princípios gerais incidentes, notadamente os de vantajosidade, objetividade e impes-
soalidade na hipótese de recorrência de situações de inconformidade.
Art. 9º Ao fi nal da situação de intervenção, o Interventor e a Equipe de Apoio deverão apresentar Relatório Final Conclusivo, bem como a respectiva prestação de contas 
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fi nal aos órgãos repassadores dos recursos fi nanceiros ou ao Tribunal de Contas competente, conforme o caso.
Art. 10 Será instaurado procedimento administrativo, em até 30 (trinta) dias da publicação deste Decreto, para comprovar as causas determinantes da medida interven-
tiva e para apurar eventuais responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa e contraditório. 
Art. 11 As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, que serão suplementadas, sempre que necessário, 
sem prejuízo da abertura de créditos especiais ou extraordinários, nos termos da legislação regente.
Parágrafo único. Poderá haver, para fi ns de regularização da situação dos fornecimentos e pagamentos de fornecedores, a antecipação dos repasses do Contrato de 
Gestão ao interventor, presumindo-se a situação de excepcionalidade que a justifi ca. 
Art. 12 Fica o Interventor autorizado a expedir normas complementares a este decreto, mediante Portaria.
Art. 13 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio do Registro, em Contagem, 09 de junho de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
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